Žiadateľ:
Kontakt:
Obec …...................
…...................................
V …................ dňa:...............
Vec: ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY podľa § 88 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ust.
§ 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1. ŽIADATEĽ – VLASTNÍK/CI STAVBY
meno a priezvisko, resp. názov žiadateľa/vlastníka . . . . . . . . . . . adresa, resp. sídlo žiadateľa/vlastníka

2. DRUH, ÚČEL, MIESTO A OZNAČENIE STAVBY

3. DÔVODY ODSTRAŇOVANIA STAVBY

4. SPÔSOB ODSTRAŇOVANIA STAVBY
(ak stavbu bude odstraňovať právnická osoba, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti,
alebo ak sa stavba odstraňuje svojpomocne, uvedie žiadateľ/vlastník stavby spôsob zabezpečenia odborného vedenia
uskutočňovania prác pri odstraňovaní stavby – meno a adresa/názov a sídlo, osoby, ktorá bude vykonávať odborný
dozor počas uskutočňovania stavby.)

5. STAVBA BUDE/NEBUDE ODSTRAŇOVANÁ S POUŽITÍM TRHAVÍN

6. SPÔSOB ULOŽENIA A MANIPULÁCIE S PREBYTOČNÝM – VYBÚRANÝM
STAVEBNÝM MATERIÁLOM
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7. ZOZNAM A ADRESY ÚČASTNÍKOV KONANIA, KTORÍ SÚ ŽIADATEĽOVI ZNÁMI

8. SPÔSOB ZABEZPEČOVANIA NÁHRADNÉHO UBYTOVANIA, RESP. NÁHRADNÝCH
PRIESTOROV PRE OSTATNÝCH UŽÍVATEĽOV – SPOLUVLASTNÍKOV STAVBY

9. SPÔSOB VYUŽITIA VZNIKNUTÉHO UVOĽNENÉHO POZEMKU

10. NÁVRH NA OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE SUSEDNÝCH POZEMKOV NEHNUTEĽNOSTÍ
- ak sa zo susedných nehnuteľností budú uskutočňovať búracie práce, alebo ak sa susedné nehnuteľnosti budú využívať
počas prác na odstraňovaní stavby.

.....…...............................................
podpis žiadateľa/vlastníka-kov stavby
(- u právnických osôb meno oprávnenej
osoby a pečiatka)

POZNÁMKA:
Ak žiadosť, alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné pre riadne posúdenie z hľadiska záujmov
sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, stavebný úrad určí rozsah a lehotu na ich
doplnenie (napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými
výkresmi, prípadne podľa podmienok Ministerstva kultúry SR aj inou dokumentáciou /meračskou alebo modelovou/).

PRÍLOHY:
a) doklady, ktoré preukazujú vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
b) technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c) statické posúdenie – preukázanie zabezpečenia mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných
stavieb a ich bezpečného užívania,
d) doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi
konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnilo,
e) pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne spôsobilá organizácia, dohodu s kvalifikovanou osobou,
ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je
spôsobilý dozor vykonávať,
f) stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov,
g) pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie – povolenie jadrového dozoru udelené na základe posúdenia
dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.
h) Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony:
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Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:
právnickú osobu
fyzickú osobu
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
nad 40 m2
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu
fyzickú osobu
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

30 eur
50 eur
20 eur
60 eur
200 eur
430 eur
100 eur
20 eur
100 eur
20 eur

Oslobodenie:
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo
zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
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